
Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА  
Конкретни технически спецификации за изпълнение на поръчката/изисквания на 

възложителя: 

По всяка от обособените позиции следва да бъдае осъществена доставка на нетна активна 

електрическата енергия на средно и ниско напрежение, съгласно прогнозираното, реално 

потребеното и измерено количество. 

По време на действие на договора, по ининциатива на Възложителя, обектите, по 

отношение на които се извършва доставка на електрическа енергия и съпътстващите ги 

услуги, могат да бъдат едностранно променяни от него – т.е. включвани/изключвани, като 

за същото не следва да се заплащат допълнителни такси и/или каквито и да са обезщетения 

или неустойки. 

По всяка от обособените позиции следва да бъдат предоставени и следните съпътстващи 

доставката на енергия дейности: 

- изготвяне на всички необходими документи за пререгистрация на съответните обекти от 

текущ към новоизбран доставчик на електроенергия в срок не по-дълъг от 15 работни дни 

от сключване на договор за изпълнение на поръчката; обектите са присъединени на ниво 

средно напрежение (СН) и ниво ниско напрежение (НН); 

- включване на ДП БСТ в стандартна балансираща група, с координатор - избрания за 

изпълнител участник, без да се заплаща отделна такса за регистрация и участие;  

- извършване на енергиен мониторинг, прогнозиране на потреблението и представяне на 

възложителя необходимите графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са 

отразени дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско 

напрежение и различни справки; 

- администриране на графиците, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са 

отразени дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско 

напрежение и обмена на информация с лицензираното ЕРП и ЕСО на територията, на която 

се намира съответната измервателна точка;   

- поемане на разходите за небаланси, съгласно потребностите на ДП БСТ; 

- изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на ДП БСТ с 

цел оценка на енергийната му ефективност; 

- осигуряване на непрекъснатост на електроснабдяването и доставка на електрическа 

енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и 

ПИКЕЕ;  

- изискване от мрежовите оператори допълнителна информация за обектите: като категория 

по осигуреност, вид захранване-основно/резервно, мощност, както и извършване на оглед 

на местата на присъединяване на обектите. Оглед на обектите може да бъде направен в 

дните сряда, четвъртък и петък, след предварителна заявка на телeфони както следва: 

За Обособена позиция № 1, за обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на 

областите: 

- София-град и София област - 02/ 81 81 822 

- Благоевград, Кюстендил, Перник - 073/ 88 47 03 

- Плевен, Ловеч - 064/ 80 14 84 

- Монтана, Враца, Видин - 096/ 30 59 50 



За Обособена позиция № 2, за обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на 

областите: 

- Варна, Добрич, Шумен - 052/ 62 06 84 

- Разград, Русе, Силистра -  082/ 82 54 96 

- Велико Търново, Търговище и Габрово - 062/ 62 37 00 

За Обособена позиция № 3, за обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на 

областите: 

- Бургас, Сливен и Ямбол – 056/ 81 19 64 

- Пазарджик, Пловдив, , Смолян – 032/ 63 17 12 

- Стара Загора, Хасково и Кърджали – 042/ 63 21 98 

 

Необходимите доставки и съпътстващите ги дейност, следва да се осъществяват при 

спазване разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и ПТЕЕ и 

разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде 

отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на 

балансираща група. 
 


